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 مقدمة: 
دات وزارة ع ات  مرحلة   إطار  ل املواد واملستو بّية الوطنية والقاضية بالعمل ع إنتاج حصص لتعّلم ل ال

ام. ذا العمل البيداغو ال ي  ن، يأ ام للتعّلمات املقّدمة للمتعّلم غية إعطاء ا ي    التعليم االبتدا
س للمشروع دف الرئ   ال

ّي إعداد مخططات حصص التعلم ملادة الراضيات  مرحلة    .التعليم االبتدا
داف الفرعّية:   األ

تلفة تجميع مصادر الدرس من الوثائق الرسمية .1 ات ؛ ألجل ، وتنظيم محتواها يل العمل بتوج س
ا املناسب عند تخطيط حصص التعّلم.  ا  موضع   السندات الرسمية بتضمي

ن الزمن الدرا للمتعّلم وحسن إدارة الوقت .2   ،تأم
طوات  .3 ّل درس، وتوضيح إجراءات الّتنفيذشرح ا ا     املتوّقع من األستاذ اتباُع
ا. .4 اتيجّيات الّتعّلم اّل تناس تلفة بإس شطة ا اح مساٍع بيداغوجية و  رط األ إضافية إ ما  -اق

وم -يوجد  كتاب التلميذ  علمية. اللغوي  لبناء املف   أو اإلجراء خالل حصة 
ة. تحض أوراق عمل جميع .5 ي ضمن مجموعات صغ   الدروس ملمارسة العمل التعاو

ذه ولضمان ا ميع املواد   لة بناء حصص التعّلم  ي اح  ، تّم اق ام اإلطار البيداغو والّتعلي
شطة املقررة   ل األ ذين االطارن من خالل تقديمھ ل ي يجسد بصفة فعلية  ون معّلم التعليم االبتدا الوثيقة ل

شطة املدرسة.الت صص باختالف املواد واأل لة ل ي ناك أك من  ون  ي، وعليھ ال نتصور أن ي   �عليم االبتدا
: ل التا ددة  الش لة النماذج املقدمة وا ي ذا االختيار تمت    وع ضوء 

زء األول  دد للمعلومات املتعلقة بالعنا دد لتموقع الدرس ضمن البناء العام، وا وان املقطع، : وا
صة   .واألسبوع، ورقم ا
ي زء الثا دف التعّل ا دد للموضوع وال   : وا

زء الثالث: شطة  ا شطة واملقسم إ أ ا أ يدية، تل م.  لتختتمالبناء التطبيق، تم شطة التقو ا البأ  غ أ
شف س أيقونات بل  ر  صة.الل من خ تظ ورة ا    س

ارا بالعمل والتفاعل   دمج أف عدل و و يب و شط بطبعھ، ف لة انطالقا من طبيعة املتعّلم ال ي ذه ال ي  تأ
شطة،  ورة  ء منظما  س ل  عّلمھ، قبل  ون  التا يجب أن ي محيطھ ومع األشياء واملواد بمفرده أو مع زمالئھ، و

ا  بناء معارفھ وعليھ ورة تؤثر كث حة  مخططات قادرة ع جعل املتعلم:  ذه الس شطة املق ون األ   يجب أن ت
شطة التعّلم  شارك -1 ل أ شاط     ب
ا  .1 دراك يمھ و عيد بناء مفا   يب أو 
ا  .2 حافظ عل   ستعمل وسائل وأدوات بطرقة سليمة، و
يم  سياقات مختلفة  .3   ستكشف مختلف املفا
ارا جديدة  .4 شف أف ا وليك سيطة ومركبة ليبدي آراءه حول   يناقش حاالت 
ن مختلف املواد التعليمية  .5 ياة بوضع عالقات ب ح حلوال لوضعيات من ا   يق
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م  رسم  .6 سا صية  اح مسا  ل واق م بفاعلية  صياغة فرضيات ا سا يقبل العمل  أفواج و
ل  ية ا   من

عاليق وآراء و  .7 اراتھ التواصلية و يقدم  طور م ار و ناقش األف قبل الرأي اآلخر و ام و ير من أح   الت
ا  .8 اجة طبيعة املساعدة ومصادر   يحدد عند ا
ا  .9 عمل ع تجاوز ا و م عد ف ا  تقبل ا و كشف ع  يتقبل بإيجابية أخطاءه و
  

ّن ع املعّلم استعمال طر  ذه التوقعات فيتع ق بيداغوجية تتمركز ع املتعّلم أك وللسماح للمتعّلم بلوغ 
ذا مطالب بــ: و  عليم ف ن بدل  و ن وأن يضع نفسھ باستمرار  منطق ت   مما تتمركز ع املضام

ل وجيھ التعامل  -1 شش لمع ال ش حة أثناء التقديم   فردي أو فو أو جما  اطات املق
سي مشاركة التالميذ والسو إدارة الصف  -2 اعات املعرفية التحكم   مال ال بادل دون ا م ب ماح ل

  االجتماعية 
ن إ  الدفع -3 يم  سياقات مختلفة واستعمال الوسائل واملواد املتوفرة ا استغاللباملتعّلم   ملفا
رص ع وضع ا -4 ن املادة املقدمة واملواد األخرى وكذا لر ا عل  ماو وابط ب ياتية  ئة املدرسية أو ا توفره الب

  التعلم ذا داللة 
ر أساليب امل -5 عده تطو   الحظة واملساعدة أثناء التعلم و
شطة  -6 ن االعتبار لغاية تكييف األ ع ن االعتبار الفوارق الفردية  ع ذه األخذ  حة بما يتوافق مع  املق

  الفوارق 
طأ جعل من  -7 يح واالثراء. منطلقا للتعدي عند كشفھالعائق وا   ل والت

  
شادّية  حة ما  إال إجراءات اس ات بطاقات حصص التعّلم املق ُ بأّن محتو ولعّل من نافلة القول الّتذك
و قدرات  داف بطاقات حصص التعّلم إنما  ا، بيد أن املعّول عليھ  تحقيق أ نرجو أن تحقق الفائدة املرجّوة م

ا  ر اكمة األساتذة ع تحو م امل ا ئة املتعّلم والّسياق العام للعملّية الّتعليمّية اعتماًدا ع خ ا بب ا ورط ر وتطو
م املتجّددة. بداعا   و
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  1املخطط املرحلي لبناء التعّلمات  )1
  ) العائلة1(املقطع 

  األّيام  01املقطع 
أقرأ (  د) 60اسمع وأتحّدث ( د و   د) 30(أخّطط وأكتب   د) 45أشا

مل  الصيغ  النّص ال  ا   األش

  01األسبوع 

اص  01اليوم  ناس)صور األ اص:   (لالست ، أخ ...األ ي، أّمي، أ ، أخ ...لمات +صور   أ ي، أّمي، أ ا   : أ   أجلس سوّ
ناس)صور ألماكن  02اليوم  ت، مدرسة، شارع، سوق، محّل ...األماكن  (لالست ت، مدرسة، شارع،لمات +صور   : ب   أعرف كّرا  : ب
ن  03اليوم  ناس)صور مل ن:   (لالست ، .... لمات +صور:  صيدلـــّي، نّجار ....معّلم، مدير، امل   وضع املرفق  معّلم، مدير، صيد
  04اليوم 

   املدرسة
، مساء االتحّية: ال بكم  السالم عليكم، صباح ا ال وس   مسك القلم  أ

حيب:   05اليوم  ال، مرحبا، ....ألفاظ ال ال وس طوط العلم يرفرف عاليا  أ   ا

  02األسبوع 

  06 اليوم
دد   ي ا   أصدقا

ت؛الشكر واالستحسان:  ينة  نلعب كرة القدم  شكرا، أحس   شكيل بال
نئة: ألفاظ  07اليوم  ئا، مبارك،ال ن ت وقتا ممتعا   ،     قض
  08اليوم 

   الّساحة   
واب عم، الا رس فخرجنا إ الساحة   :      دّق ا

   عالوا لنلعب عند سارة العلم  عفوا، معذرة ...االعتذار:   09اليوم 
  10اليوم 

ي املدرسية   أدوا
ناالّتجاه سار، ب ن،      وقفت املعّلمة ع املصطبة  : يم

  03األسبوع 

و،  الضمائر  11اليوم     تنقصك الكتب واألغلفة  : أنا، نحن، 
  12اليوم 

  حارس املدرسة
ؤالء: 1اإلشارة ذه،      وجميلةالشوارع نظيفة    ذا، 

ا خفيفة  و، ثّم، أوالعطف:  .  13اليوم  ّ    احملوا األكياس، إ
ب: .  مباراة  كرة القدم   14اليوم  ّ     نّظمت املدرسة مباراة  كرة القدم  صيغة ما أفعلھ  الت
مامة والثعلب   15اليوم  ان  01ا ا   : قّدام، فوق، تحت، خارج، داخل....ظرف امل ش مع فراخ ع     انت حمامة 

  04األسبوع 

مامة والثعلب   16اليوم  عيدا  : اليوم، األمس، املساء، الغد...ظرف الّزمان  02ا     سأحمل فرا وأط 
اد  17اليوم  ّ ز ّر     01ع اف، الالمحروف ا شب   : الباء، ال سيطة  يضع السمك الكب  صناديق من ا روف  ال    أش
اد  18اليوم  ّ ز ّر     02ع ، عن....حروف ا  ، ، ع ا  : من، إ نّفس السمكة  املاء بخياشيم سيطة  ت روف  ال   أش
ل   19اليوم  ام   01حديقة امل ، كيف، من، ماذا، ما  االستف ّيا  : أين، م سيطة  يجمع الرحيق ليصنع منھ عسال ش روف  ال   أش
ل حديقة   20اليوم  ناك2االشارة  02امل نا،  ر مثل النحل  :  سيطة  سأستخرج العسل من الّز روف  ال   أش

                                         
  التمهيدية الفترة برنامج) 1( وثيقةالمفتشية العامة للبيداغوجيا، : المرجع - 1
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  2 النصوص املقرتحة) 2وثيقة (
. أسرعت  ت فرا عدما رت ي، وحملت محفظ الفارغة  ست ثيا ، و  إ" ل ي  سم هللا، تقول:أمي فرشت بالعطر وقّبلت جبي ي أ نا نادا ، نحن  عأسر وقال: ما شاء هللا، و

  انتظارك.
  املدرسة    

ال بكم.فرّحب بنا دخلنا فناء واسعا،  ال وس ، أ   املدير قائال: صباح ا
دوء،  ا فتحت املعّلمة باب القسم وأدخلتنا  عد ، والعلم يرفرف عاليا، و ّ شيد الوط سمع ال   اس رحاب...  معّلمتكم،أنا  عليكم،: السالم وقالتوقفنا 

  اسمك؟: ما وقالتإ  املعّلمةنظرت 
ذا صديقيأنا اس أحمد،  :قلت ،بالل، نلعب كرة القدم معا   و ّ ّل يقّدم نفسھ بصوت مرتفع سنوات، 6عمري  دى،... وأنا  ال ي   ).... (ال أصدقا

دد   ّل واحد فينا إذا أتّم  ا ت " شكرا،"  :انت املعّلمة تقول ل   أحس
ت وقتا ممتعا مع   ،قض ت فرحا  رفا   مسرورا.و املساء عدت إ الب

يح س رس فخرجنا إ الّساحة ل   دّق ا
ة العلمعالوا لنلعب عند  أحمد:    .سار

  الّساحة   
رّي  اعتذر،قال بالل:  ، ال أستطيع ا ي يؤمل   حذا
اتم  عليك،أحمد: ال    سنلعب لعبة ا

ا ع  أوالد،أخرجوا أدواتكم يا  وقالت:وقفت املعّلمة ع املصطبة   املنضدة.وضعو
ت ع رأسھ وقالت بت املعّلمة منھ، وم م إّال بالل. اق ميع أدوا ا. لھ:عرض ا ي    انظر يمينك، تلك  أدواتك، فخذ أدوا

  ملّونة. ولوحة، وأقالم كّراس،أحمد: أنا عندي قال   املدرسية  
  تنقصك الكتب واألغلفة.  املعّلمة:قالت 

غطي ار العالية  ان ظلُّ األ ّ  األرصفة، طرقي إ املدرسة،  ّ رأينا ع سمع، وال مزام ترفـــــع. ما إن وصلنا عند باب املدرسة ح يج   مسعود وحركة والسيارات قليلة، فال 
ا من أوراق  ار،ينّظف الساحة مّما سقط ف    األ

حارس 
  املدرسة 

بنا  ساعده فقال لنا: نحوه،ذ ا اجمعوا أكياسوسّلمنا عليھ وأردنا أن  ّ يك. أ ا ،خفيفةالبالس ة. تلك الّدالء ثّم ضعو   الكب
ي إ  ت،عند عود ا إ األمام، وانطل الب عة جدا ... أوقف الالعب األسمر الكرة بصدره، ودف انت را  ، ّ ن أبناء ال دة مباراة  كرة القدم ب م يجري. فلّ توقفت ملشا الس ب ق  ما اق

ل  ّ ا بقّوة، ف ،فقلت  دفا.من املرمى قذف اضة لرفا ذه الّر م!ما أجمل أن نمارس     مثل
مباراة  كرة 

  دم  الق

                                         
 المرجع السابق - 2
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علب م.  أحد األيام، وقف  عت  م و ا  عش جميل، تطعم ش مع فراخ ع رة وصاح: انت حمامة  ع تحت ال   جا

ا  مامة!أّي لتكم جميعا. ا رة فأ ّال صعدت ال لھ، و   ارم  فرخا آل
مامة  ا باكية:قالت ا ّ ناك وسط الغابة. أرجوك أ نا، بل  س   الثعلب، ارحل عّنا، فغذاؤك ل

مامة  ا
  01والثعلب 

ّال صعدت. ع...أرم الفرخ و    الغد عاد الّثعلب يصرخ بأع صوتھ: أنا جا
مامة قليال ثم قالت: أتحسب نفسك  رة إن  ذكّيا؟فّكرت ا عيدا. استطعت،ّيا اصعد ال سالم.ل الثع  وسأحمل فرا وأط  ا وانصرف  ك  لب من نفسھ، ف

مامة  ا
  02والثعلب 

اد صّياد ّ ز يجارنا ع ر يح ن بألوان العلم، وأرمي شبكة الصّيد  البحر فيقول: أركبلنا مغامراتھ  ما ن تمت  .ّل ليلة قاري املزّ ا نحو الشاطئ. أضع السمك وح بالسمك أجّر
عضھ   شب، وأعيد السمك الصغ إ املاء. أبيع  ، السوق،الكب  صناديق من ا ّ نا  ال   وأدّلل بالبا 

اد  ّ ز    01ع

بع أينما  فيقول:سألھ وماذا عن القطط،  بت، فأشفقت ن ببعض األسماك. ذ ن إ ح ا من ح   عل
ّ  ما،دائسألھ  اد:ع ش األسماك  املاء؟ ز ع   كيف 

نّفس ان إ آخر بواسطة  فيقول: ت تقل من م ا، وت ا.السمكة  املاء بخياشيم ا وذيل   زعانف
اد  ّ ز    02ع

ت ار األقحوان   وقالت:أطّلت أّمي من نافذة الب ديقة،ا قد تفّتحت أز رف  وصنعت لوحة جميلة األلوان ا   فصل ا
رة ألخرى  فقلت: تقل من ز   انظري يا أّمي إ النحل كيف ي
ّيا   الرحيق ليصنعإّنــــھ يجمع  قالت:   منھ عسال ش
   أّمي!أمممم... ما ألّذ طعمھ يا  فقلت:

حديقة 
ت     01الب

ر  راسا،وأحضرت  ألقحوان،اأردت أن أصنع عسال مثل الّنحل، فقطفت عددا كب ا من ز ر.ووضعت فيھ  م ي   الز   تفعل؟ أمي: ماذاوما إن بدأت أدّقھ ح صاحت 
ا:قلت  ر مثل  ل ا  النحل.أستخرج العسل من الّز نا يصنع العسل. وقالت:كت... وأمسكت نحلة من جناح   أنظر ... 

حديقة 
ت    02الب

  : مالحظة
ا، أو االكتفاء جبمل بسيطة، حسب مستوى وطبيعة املتعّلمني، وحلجم التوقيت احملدد لالنصوص املقرتحة هي لالستئناس، ميكن •  دة فيها أو تغري بعض مرادفا د). بشرط  45لحّصة (استبداهلا أو الّز

ااحلفاظ على الصيغ املدرجة فيها. كما ّمت إدراج املفاهيم املتناولة يف ماديت الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية ضمن     .ّسياقات ذا
دف الّتعرف عليها حيتـوى كّل نّص من النصوص املقرتحة إحدى الصيغ املراد دراستها، وتستغّـــل اجلملة احلاملة هلا للتدريب على استعماهلا يف مواطن خمت • لفة، ومن مثّ تتّم دراسة بقّية الصيغ املرافقة هلا 

  .فحسب
 وح كبري وتعّلق، يعود إليها األستاذ بني الفينة واألخرى للقراءة، ويتّم جتديدها كل أسبوع.تكتب اجلمل املدروسة خالل األسبوع يف ل •
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  

  ) النموذج الديداكتيكي3وثيقة (
   النموذج الديداكتيكي لتسيري مهارات الوعي الصويت (لالستئناس)

  
   اخلطي-الّتحليل الّصويت       

  

                
                            

   الِقْسمِ   إىلَ   الَوَلدُ   َدَخَل   ِقْسِمـالْ   إىل  َوَلدُ ـالْ   َدَخَل
كيب ملة قراءة صوتية داخل ال كذا:قراءة ا    َدَخـلَـْلـَولَـُد ِإلَـلَـِقـْسـِم                                    ، 

كي  ور ال لمة باعتماد ا بداشوش ال    واالس
بدال    اس

لمات    حذف 
لمات    إضافة 

لمة دون وصل، مع العدد    الِقْسمِ   إىلَ   الَوَلدُ   َدَخَل   نطق ال
                            

لمة        الَوَلدُ     استخراج ال
                    

            
   اخلطي-الرتكيب الّصويت   
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  

  عائليت – املقطع األول
   التمهيدية المرحلة

  
سة والتكيف  ا م ع ا ن ومساعد يئة املتعلم عمل فيھ ع  ُ يدية املقطع األول والذي  غطي املرحلة التم
يح النطق  ــــ ال والرموز واألصــــوات والصــــور وت ن األشــــ دراك العالقات ب ة و ر اللغة الشــــفو ئة املدرســــية وتطو مع الب

  وتنمية الرصيد اللغوي.
ن العرية الفصـــــ  ســـــبات قبلية  الّلغة تجمع ب م مك ن مباشـــــرة من الوســـــط األســـــرى ومع تقل جل املتعلم ي
ـــــــــــــ  و املــدر ن للتكيف مع ا يئــة املتعلم ــا  ــامال الغرض م را  ــذه املرحلــة تــدوم شـــــــــــــ غيــة. ف والــدارجــة واللغــة األمــاز

سبات أولية  التعب الشفوي والقراءة و  م بمك د سر إ مرحلة التعلمات وتزو م باالنتقال ب الكتابة قصد السماح ل
  األساسية.

ع  انب الشـــــفوي بحيث يتدرب املتعلم ع مالحظة ســـــندات بصـــــرة  ك ع ا ففي األســـــابيع األرعة يتم ال
أداء جيد.  ا بنطق سليم و   ع

ا،  سمي   فيخصص األسبوع األول ملالحظة األشياء و
ذا، أما األســـــــبوع الثا ذه، ومن  ذا، ما  ام عن األشـــــــياء (ما  ي ففيھ يرتقي التعامل معھ إ اســـــــتعمال االســـــــتف

ملة االسمية. ذه)، لنحصل منھ ع استعمال ا   ومن 
صـــول معھ ع اســـتعمال  أما األســـبوع الثالث فيوجھ املتعلم عن طرق الســـؤال (ماذا يفعل أو ماذا يفعلون، ل

ملة الفعلية.    ا
: الفتحة مع ألف املد، الضــمة مع واو املد، الكســرة وأما األ  ع، فيخصــص لتناول الصــوائت الســتة و ســبوع الرا

  مع ياء املد.
ن ع بناء  ســـــــــلســـــــــل يجب االســـــــــتعانة باملواقف التعليمية الّتعلمية، ملســـــــــاعدة املتعلم ذا ال ومن أجل تحقيق 

ا: م ا بوســـائل متنوعة أ م وتنمي ســـبا م وترســـيخ مك ة  علما ة والكب ذاذات الصـــغ د والصـــور والرســـوم، ا املشـــا
تلفة (الســــمعية والبصــــرة)، والكتاب  يالت ا ــــ ا، وامللصــــقات والالفتات وال اصــــة  (فردية وجماعية)، واأللواح ا

انت نباتية حيوانية أو مادية قيقية سواء  ئة املدرسية من األشياء ا ادة ع ما توفره الب . ز   .املدر
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  

لة االنطالقّية (األم) للمقطع األّول   الوضعّية املش
  
لة االنطالقّية املقطع   النصوص املنطوقة  الوضعّية املش

1. 
تـي
ائل
ع

  

ئا لك! أّنك قد بلغت سّت سنوات، ومرحبا ن
  بك  مدرستك.

تعّرف ع معّلمتك  ستلتقي بأصدقائك، وس
ّلك شوق إ التعّلم  شاط.وزمالئك، و ّ   وال

وال شّك أّن زمالءك يردون أن يتعّرفوا عليك 
  وع عائلتك: 

م أفراد  - وايتك؟ ومن  ما اسمك؟ وما  
تكم؟ شون  ب ع   عائلتك؟ وكيف 

م واحدا تلَو اآلخر تعّرف عل  .ثّم أنت بدورك س

مامة والثعلب (   املدرسة       )1ا

دد   ي ا مامة والثعلب (  أصدقا   )2ا

اد (   الّساحة    ّ ز   )  1ع

ي املدرسية   اد (  أدوا ّ ز   )   2ع

ت (  حارس املدرسة    ) 1حديقة الب

ت (  مباراة  كرة القدم     )2حديقة الب

ي:  لنا وأصفھاملشروع الكتا   أرسم م

ّمات:    امل

ْسَمُعھُ  وَما القبلّية معرفتك ِخَالِل  ِمْن  َ د من تالحظھ وما ُنُصوٍص  ِمْن  س     .ورسومات مشا

ا وتذكر  عائلتك، عّرف كيف تتعّلم .1 م، أفراد ّ وأعمال س ت غرف و  .وأثاثھ الب

ا الّتحّية  شرفة وأحاديث كرمة آيات تتعّلم .2  .ورّد

شف .3 لمات، عض تك ا ع وتتدّرب ال ي،: إجماال قراء ي، أخ جّدي، أّمي، أ  ...جّد

ال عض كتابة ع تتدّرب .4 طوط األش دة وا ّ  .للكتابة املم

لنا "أرسم مشروعك: تنجز  . 5   ."وأصفھ  م
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  

ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   01  اليوم  الف
            

د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات  املدرسة      املوضوع  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
ااهلدف التعّلمي:    .التعّرف على أفراد العائلة، ويسّمي عناصر الصورة (أّمي، مبسمّيا

  يكتسب عادات االستماع والتحدث اجليد (اإلصغاء، عدم املقاطعة، أخذ الكلمة) 
  تقديم الوضعيّة االنطالقيّة األم:: 1النشاط 

  د.10املخصص لتقدمي الوضعية االنطالقية األم هو: التوقيتالتوجيه:
  

صـــــدقائك وســـــتتعرف على معلمتك وزمالئك، وكلك  هنيئا لك قد بلغت ســـــت ســـــنوات، مرحبا بك يف املدرســـــة، ســـــتلتقي 
 شوق اىل التعلم والنشاط.

 ال شك أن زمالءك يريدون أن يتعرفوا عليك وعلى عائلتك.
  وكيف تعيشون يف بيتكم؟ وما هوايتك؟ما امسك؟ ومن هم أفراد عائلتك؟  -
   الَمهّمات:

  .وأثاثهيسمي غرف البيت . 3. وأعمالهمأفرادها  يذكر. 2. بعائلتهيتعلم كيف يعرف  .1
  : 2النشاط 

  ما.إثارة اهتمام المتعلمين بموضوع التعلم من خالل طرح اشكاليات متعلقة بمكونات عائلة  -
 وأخواتي وأخوتي وأبيأمي  من:تتكون عائلتي  :يقول األستاذ.  
 :(ة) من منكم يستطيع أن يقدم أفراد عائلته مثلي؟  المعلّم  
 (ة) فكم بعائلته.يريد أن يعرّ  أحمد اسمههناك طفل نجيب : المعلّم 

  املتعلمني.التوجيه: إذا وجد املعّلم صعوبة يف استجابة املتعّلمني للخطاب، ميكن استعمال اللغة األم من أجل تيسري وتسهيل احلوار مع 
  

  أشاهد وأعبّرُ : 3النشاط 
 .تثبيت الصور على السبورة 

   
 :(ة) ؟أحمدأين هو  الصور:من بين هذه  المعلّم 

  ؟أم أحمدالى  ويشيرمن يصعد الى السبورة  -
 .أب أحمدثم تلميذ آخر يشير إلى  -
 .أخت أحمدمع يشير إلى ثم آخر  -
 ؟الجدةو الجدّ ثم  -

 :(ة) (يتدخل األستاذ لتقديم المساعدة) ؟أحمدمن يعرفنا بعائلة  المعلّم 
  ،ة.الجدّ  الجّد، األخت، األم،األب 
 ؟من يحدثني عن أفراد عائلته  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

أقرأ (–ثانيا د و   د)45أشا
ا.يعّرب شفو عن املشهد الذي يعرض عليه جبمل مفيدة. / يقرأ  اهلدف التعّلمي:    كلمات ألمساء أو أماكن أو أشياء، مث تقطيعها إىل أصوا

  
  : 1النشاط 

  :(ة) ؟من يعرفنا بأفراد أسرتهالمعلّم  
  عائلة أحمد على السبورة (تعلق صور على السبورة)تقديم 
 كل شخص. وتسميةمن المتعلمين مالحظة الصور  المعلّم (ة): يطلب 
  

  العائلة): قراءة كلمات (أسماء أفراد 2النشاط 
 (ة) ـيويقرأ: إلى صورة األم  يشير المعلّم   . ثم يضع بطاقة تحمل االسم تحت الصورة.أُّمِ
 ) ـييرّدد المتعلمون كلمة  ) مّرات.أُّمِ
 .يكّرر اإلشارة إلى الصور، ثم وضع بطاقات حاملة ألسماء كل فرد من العائلة، ثم يقرأ، والتالميذ يرددون 
 تحت كل صورة. ويضعونهاالكلمات  ونيرتب والمتعلمون ،مع الكلمات يشّوش المعلّم (ة) البطاقات 
  

  : القراءة المقطعية للكلمات3النشاط 
 (ة) ـي) كلمة ( يقرأ المعلّم  مقطعيا (أْم / ِمي) ويمثّل القراءة المقطعية بالتصفيق أو النقر عل الطاولة ...أُّمِ
  ،جّدتي)يتكّرر العمل السابق مع الكلمات: (أخي، أختي، جّدي 

  
ل (–ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  تدريب املتعلمني على قواعد اجللسة الصحيحة والصحّية، أثناء الكتابةاهلدف التعّلمي: 
  

  : النشاط
  (ة) من التالميذ بالوقوف، ثّم الجلوس، عدّة مّرات.يطلب المعلّم 
 .يطلب منهم رفع اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، عّدة مّرات 
  على الكرسي ويشرح للمتعلّمين وضعية الجلوس الصحية عند الكتابة: (ة)يجلس المعلّم 

o نجلس بشكل مستقيم، وثابت، مع اإلنحناء قليال إلى األمام 

  
جللسة الصحيحة، والتذكري بقواعدها يوميا. التوجيه:   توّجه للمتعّلمني توصيات 

  من قواعد اجللسة الصحيحة:
ن يكون:ألتزُم اجللسة الصحّية أثناء  ام لأضع الق/  األقدام مسطحة على األرض/  الصدر إىل األمام/  الرّأس إىل أعلى الكتابة؛  م بني الّسّبابة واإل

 .أجتّنب ضغط القم بشّدة على الورقة/  أجتّنُب القبض بشّدة على القم وأبتعُد عن مقّدمته قليال، حّىت ال تتلّوث أصابعي/  ُمستندا على الُوسطى
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  

ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   02  اليوم  الف
            

د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات  املدرسة      املوضوع  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
 

  د) 60أسمع وأتحّدث ( – أّوال 
ا التعّرف على أفراد العائلة، ويسّمي عناصر الصورةاهلدف التعّلمي:    .(مدرسة؛ مسجد، شارع، ملعب، حديقة) مبسمّيا

  يكتسب عادات االستماع والتحدث اجليد (اإلصغاء، عدم املقاطعة، أخذ الكلمة) 
   :1النشاط 

 (لعبة التركيز) تهيئة البيئة الصفيّة بنشاط  
 تسميع المتعلمين أصواتا مختلفة من الهاتف: 

o  كصوت األذان 
o ضجيج السيارات  وأ 
o  وجلبة األصوات في السوق... 

 (ة) حدوث تلك األصوات.يسأل عن مكان  المعلّم. 
 

  : 2النشاط 
 يعّزز المعلّم (ة) تمييز األصوات لدى المتعلمين بتنويع النشاطات:

o  ميعهم واتتس يارات /الطبولقرع : أص وت محركات الس وت  /ص وت  /القطارص يعطفل ص  /رض
 ../خرير الماء صوت جرس المدرسة.

  :(ة) على السبورة ،ألماكن اعرض صوري(أين نسمع هذه األصوات؟  المعلّم( 
 يطلب المعلّم (ة) من المتعلّمين تقليد أصوات ما يراه في الصورة 
 صورة بعد صورة.(قراءة اسم الصورة) يسمي المتعلّمون الصور المعروضة ،  
  

  أشاهد وأعبّرُ : 3النشاط 
  ،إجماال، صورة بعد صورةيعبّر المتعلّمون عن الصور المعروضة 

     
 
 :(ة) التعبير من المتعلّمين بالممارسة الموّجهة من المعلّم 

  السبورة؟أين نجد  
 ؟ماذا نجد في وسط المدينة 
 هل سبق لك أن ذهبت إلى السوق؟ مع من؟ 
  ؟مدرستَككيف وجدت 
  ؟نظافة الشارعكيف نحافظ على 
   كيف نحافظ على نظافة المدرسة؟  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  
أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا

   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد   اهلدف التعّلمي: 
  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    

  .وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات، مألوفةقراءة كلمات 
  

  : 1النشاط 
  جدتي...... جدي، أبي، أمي، المكتسبة سابقا:مراجعة الكلمات 
 .عرض صور مقترنة بالكلمات على السبورة 

     
  قراءة صوتية. المعلّم (ة) للكلماتقراءة 
  المخارج الصحيحة للحروف).القراءة الفردية لكل المتعلمين (الحرص على 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وطلبتشويش الكلمات 
 المتعلمين إلى القراءة. ودعوةالكلمات على السبورة دون صور  لصق بطاقات 
 في التدريب على القراءة المقطعية للكلمات. الشروع  
  
  

  : قراءة كلمات (أسماء أفراد العائلة)2النشاط 
  

ل ( –ثالثا  ّ   د)30أخطط وأش
  تدريب املتعلمني على قواعد اجللسة الصحيحة والصحّية، أثناء الكتابةاهلدف التعّلمي: 

  
  : 1النشاط 

 ما هذا؟  :ويسألالكراس  المعلّم (ة)رفع ي 
 ترديد الكلمة عدة مرات. يطلب المعلّم (ة) من المتعلّمين 
  :(ة) الكراس؟يستعمل هذا  فيمَ المعلّم 
  

 : 2النشاط 
  فتح الكراس على أول الصفحة. المتعلّمينيطلب المعلّم (ة) من 
  اللقب واالسم األولى:ترى ماذا كتب على الورقة.... 
 (ة) الكراس:ورقة شكل  يشرح المعلّم  

o  صغيرة  وخطوطالورقة فيها خطوط كبيرة 
o يكون دائما في الجهة اليمنى. ال يجب أن تكتب عليه، عمودي يسمى الهامش خط أحمر وفيها  

  (ة) فتح الكراس وغلقه عدة مرات. من المتعلّمينيطلب المعلّم 
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   03  اليوم  الف

            

د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات  املدرسة      املوضوع  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  د) 60أسمع وأتحّدث (–أّوال

ااهلدف التعّلمي:    .التعّرف على أفراد العائلة، ويسّمي عناصر الصورة (مدرسة؛ مسجد، شارع، ملعب، حديقة) مبسمّيا
  يكتسب عادات االستماع والتحدث اجليد (اإلصغاء، عدم املقاطعة، أخذ الكلمة)                  

  :1النشاط 
 :المعلّم (ة) يسأل 

o من يقوم بفحصك؟ من تجد هناك؟ من أين تشتري الخبز؟  عندما تمرض إلى أين تذهب؟ 
o من أين تشتري الخضر والفواكه؟ عند من تقص شعرك؟  

  
 : أشاهد وأعبّرُ 2النشاط 

  بذكر اسم المهنة. ومطالبة المتعلّمينعرض صور لمهن مختلفة 
  (صورة لطبيب) ماذا يحمل بيديه؟ أين يعمل؟من هذا؟ 
  (صورة لشرطي) إلى ماذا يشير بيده؟ أين يعمل؟من هذا؟ 
  (صورة لبنَّاء) ماذا يحمل بيديه؟ أين يعمل؟من هذا؟ 

  
  : التعبير عن مهنة يحبّها3النشاط 

 :المعلّم (ة) يسأل 
 وأنتم، ماذا تحبّون من مهن؟ 
 ما المهنة التي تريدها عندما تكبر وتنجح في دراستك؟ 

  
أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا

   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد   اهلدف التعّلمي: 
  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    

  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات
  : 1النشاط 

  ،(ة) نجار... صيدلي،مدير،  معلم، مثل:المهن  ألسماء بعضبطاقات ، على السبورةيثبُّت المعلّم 
 صور لها إن أمكن. اإلشارة إلىمع  (ة) من طرف المعلم، كلمة كلمة، قراءة متأنية للكلمات 
 إعادة قراءة الكلمات يطلب المعلّم (ة) من المتعلّمين 
 .يطلب المعلّم (ة) من المتعلّمين ذكر أسماء مهن أخرى يعرفونها 

  :2النشاط 
  التالميذ بربط كل كلمة بالصورة وقراءتها. ومطالبةتشويش الكلمات مع الصور 

ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش
  تدريب املتعلمني على قواعد اجللسة الصحيحة والصحّية، أثناء الكتابةاهلدف التعّلمي: 

 رفع اليد اليمنى أو اليد التي يستعملها للكتابة. المتعلّمينمن  (ة) يطلب المعلم 
  بوضع المرفق على المكتب.(ة) يشير المعلم 
 كيفية وضع المرفق على المنضدة. (ة) يراقب المعلم 
  على اللوحة. 1رقم  وكتابة ،طبشورالقلم / أو من التالميذ حمل المعلّم (ة) يطلب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  

ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   04  اليوم  الف
            

د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات  املدرسة      املوضوع  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  د) 60أسمع وأتحّدث (–أّوال 

االتعّرف على أفراد العائلة، ويسّمي عناصر الصورة (مدرسة؛ مسجد، شارع، ملعب، حديقة) اهلدف التعّلمي:    .مبسمّيا
  يكتسب عادات االستماع والتحدث اجليد (اإلصغاء، عدم املقاطعة، أخذ الكلمة)                  

  
 .التسميع األّول للنّص المنطوق: 1النشاط 

 :المعلّم (ة) يسأل 
o المدرسة؟ في يوميّا بمن تلتقون  ن؟آلأين نحن ا 

 مشوقة.ورة بطريقة معبّ  (ة) النص المنطوق من طرف المعلم تسميع 
 النص المقترح:

لبســُت ثيايب ومحلُت حمفظيت الفارغة، بعدما رتّبُت فراشــي، أســرعت إىل أمي حيَّيتها قائال: صــباح اخلري  أمي، رّدت علّي أمي قائلة: [
داين أيب وقال لعطر، وقّبلت َجبيين، وهي تقول: "بســـــــــم هللا، ما شـــــــــاء هللا"، وهنا  ْتين  : "أســـــــــرع حنن يف "صـــــــــباح اخلري  بين"، رشـــــــــَّ

 انتظارك".
  دخلنا ِفناًء واسعا، فرّحب بنا املديرُ قائال: "صباُح اخلري، أهال وسهال بكم."

دوء، وقالت: الســـالم عليكم،  َب القســـم، وأدخلتنا  وقفنا نســـمع النشـــيد الوطين، والعلم الوطين يرفرف عاليا، وبعدها فتحِت املعّلمة 
  أ معلمتكم امسي رحاب...]

  المعلّم (ة) التالميذ:يسأل 
  استيقاظه من النوم؟بعد  هي األعمال التي قام بها أحمدما 
  ؟إليها أسرععندما أحمد ألّمه ما قال 
  له؟ دعتذا وبمابما رشته األم؟ 

 .: التسميع الثاني للنّص المنطوق2النشاط 
 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 

 التالميذ؟ستقبل وهو ي ذا قال المديرما 
  التالميذ؟إلى ماذا استمع 
  العلم الوطني؟كيف كان 
  دخلوا؟ أدخلتهم المعلمة؟ وكيفإلى أين 
 ؟ينفسها المعلمة كيف عّرفت  

  
  إعادة سرد النّص المنطوق: 3النشاط 
  جمل تامة المعنى3، في ثالث (إعادة سرد األحداثيدعو المعلّم التالميذ ( 

  صباح الخير): استعمال الصيغة (الّسالم عليكم، 4النشاط 
 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 
  َّالتالميذ؟ المديرُ  كيف َحي 
  نقولها؟متى  العبارة؟كيف نسمي هذه 
 نقول عند التحيّة؟المساء ماذا  وفي 
  أذكرها؟ ؟لتحيةأخرى لهل تعرف عبارات 
 :يمثّل التالميذ التحيّة فيما بينهم 
  ة بينهما.التحيّ  وإلقاءتلميذين بالصعود إلى المصطبة يطلب المعلّم من 
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

 
أقرأ ( – ثانيا د و   د) 45أشا

   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد   اهلدف التعّلمي: 
  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    

  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات
   :1النشاط 

 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ  
  ؟حين رّحب بالتالميذماذا قال المدير 

  [أهال وسهال بكم]
 يُسمع المعلّم (ة) التالميذ عبارة التحيّة 
 (فرادى، ومجموعات) يرّدد التالميذ عبارة التحيّة 
  التركيب. وخارجقراءة الجملة داخل التركيب 
  بكم بـ: مرحبا بكم. وسهالأهال  مثل:قراءتها  ومحاولةاستبدال الكلمات بكلمات أخرى 

  [أهال وسهال بكم] السبورة:الجملة على  يكتب المعلّم (ة)
  

  بكم  سهال  و  أهال
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي 
 سهال/ بكم عن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: أهال/ و/قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي 
 على الطاولة. عن طريق التصفيق أو النقر محاكاته في القراءة المقطعيّة للجملةتالميذ يطلب المعلّم (ة) من ال 
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة / أو حمل كل  

 
  . يُفّضل أن تكون كلمات عبارة التحّية يف بطاقات منفصلة حّىت يتسّىن إجراء مهارات الوعي الصويت عليهاالتوجيه:

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  املتعلمني على قواعد اجللسة الصحيحة والصحّية، أثناء الكتابةتدريب اهلدف التعّلمي: 
 يواصل المعلّم تدريب المتعلمين على:

o الجسم عند الجلوس.  ضبط وضعية 
o  قلم الرصاص. بإخراجمطالبة التالميذ 
o الصحيحة والجلسة ،مطالبة التالميذ بالمسك الصحيح للقلم 
o  بالتعليمات.(ة) مدى التزام المتعلّمين المعلم يراقب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  

ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   05  اليوم  الف
            

د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات  املدرسة      املوضوع  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  د) 60أسمع وأتحّدث (–أّوال

االتعّرف على أفراد اهلدف التعّلمي:    .العائلة، ويسّمي عناصر الصورة (مدرسة؛ مسجد، شارع، ملعب، حديقة) مبسمّيا
  يكتسب عادات االستماع والتحدث اجليد (اإلصغاء، عدم املقاطعة، أخذ الكلمة)                  

  :1النشاط 
 المعلّم (ة) يسأل:

o  ؟وعند المساء ؟ة عند الصباحعبارة التحيّ هي ما  
 .األّول للنّص المنطوق: التسميع 2النشاط 

 مشوقة.ورة بطريقة معبّ  (ة) النص المنطوق من طرف المعلم تسميع 

 النص:
  [دخلنا ِفناًء واسعا، فرّحب بنا املديرُ قائال: "صباُح اخلري، أهال وسهال بكم."

َب القســـم،  دوء، وقالت: الســـالم وقفنا نســـمع النشـــيد الوطين، والعلم الوطين يرفرف عاليا، وبعدها فتحِت املعّلمة  وأدخلتنا 
  عليكم، أ معلمتكم امسي رحاب...]

 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 
 أين يتواجد األطفال؟ 
  َن رحب بهم؟م 
  ّ؟ مدير المدرسة عبارة الترحيب التي ذكرها سم 
 ما الذي قام به التالميذ عند رفع العلم الوطني؟ 
 كيف دخل التالميذ إلى القسم؟ 

  
 .التسميع الثاني للنّص المنطوق: 3النشاط 

 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 
  القسم؟فتح باب من 
 كيف حيّت المعلّمةُ التالميذ؟ 
 ما اسم المعلّمة؟ 
 وما هو اسم معلّم(ة) قسمكم؟  

  
  : استعمال الصيغة (الّسالم عليكم، صباح الخير)4النشاط 

  المنطوق:استخراج صيغة الترحيب المذكورة في النص  
 ]بكم وسهالأهال [

 العبارة. ؟ يردد التالميذكيف رحب المدير بالتالميذ 
  ؟ماذا نقول له زائٌر إلى القسم أو البيت،عندما يحضر 
 هل تعرف عبارات أخرى؟ أذكرها؟  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا

   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد   اهلدف التعّلمي: 
  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    

  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات
  : 1النشاط 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  لَُم يُرفرُف عاليًا][العَ     العلم الوطني؟كيف كان 
 يسّمع المعلّم (ة) الجملة مّرات 
 من طرف التالميذ.، ترديد الجملة 
  التركيب) وخارجقراءات فردية للجملة من طرف التالميذ (داحل التركيب 
 ما عدد كلمات الجملة؟ 
  قراءة الجملة. وإعادةيطير  بـ:استبدال كلمة يرفرف 
 لَُم يُرفرُف عاليًا][العَ : الجملة على السبورة (ة) كتب المعلمي 

  
  عاليا  يُرفرف  العَلمُ 

 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي 
 العلُم/ يرفرف/ عالياعن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي 
 على الطاولة. عن طريق التصفيق أو النقر محاكاته في القراءة المقطعيّة للجملةتالميذ يطلب المعلّم (ة) من ال 

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

ام.اهلدف التعّلمي:  ألصبعني السّبابة واإل   تدريب املتعلمني على قواعد الكتابة األّولّية الصحيحة: طريقة مسك القم 
  : النشاط

 الجسم عند الجلوس.  ضبط وضعية 
 مختلفة على السبورة. اخطوط (ة)ترسم المعلم 

o  ما نوع الخطوط المرسومة؟ 
 لوحة.الخطوط على  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
 خطوط مقطعةالسبورة نموذجا على  (ة) المعلمرسم ي)(. 
  رسم خطوط موصولة باستعمال قلم الرصاص.يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 
  (ة) مدى التزام المتعلّمين بالتعليماتالمعلم يراقب.  
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ل  و
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طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   06  اليوم  الف

            

دد  املوضوع ي ا د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات     أصدقا  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  التعّرف على عبارات االستحسان (شكرا، أحسنت)، ويستعملها يف وضعيات خمتلفة.اهلدف التعّلمي: 

  
 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 

 يسأل:المعلّم (ة) 
  فت؟من تعرّ  إلىعندما ذهبت إلى المدرسة 
  ومشوقةبطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف. 
 :أصدقائي الجدد النص 
مك؟وقالت مة إليَّ علّ نظرت المُ [  مي أحمد :قلتُ  : ما اس ديقي  وهذا ،أنا اس  وأنا... نلعب كرة القدم معا في الحي بالل،ص
  سنوات.  ثمانيَ دى عمري هُ 

  .]..نفسه بصوت مرتفع. يُعّرفُ الكل 
 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 

  التالميذ؟أين كان  
  ِّالنص؟  األشخاص المذكورين في َسم 
 ما السؤال الذي طرحته المعلمة على أحمد؟ 
 أحمد؟ أجابماذا ب 

  
 .: التسميع الثاني للنّص المنطوق2النشاط 

 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 
 هدى؟ ماذا قالت 
 أين كان يلعب أحمد؟ 
  ؟وباللأحمد  يحبّهاماهي اللعبة التي 
 .في األخير تطالبهم بإعادة سرد النص ولعب أدواره 

  
 إعادة سرد النص ولعب األدوار: 3النشاط 

 إعادة سرد النص بأسلوبهم التالميذمن المعلّم (ة)  يطلب 
 تمثيل الحوار في النص. التالميذمن المعلّم (ة)  يطلب 

 
  )أحسنت، وشكرا: استعمال الصيغة (4النشاط 

  المنطوق:المذكورة في النص  االستحساناستخراج صيغة  
 ]أحسنَت، شكرا[

  ٌماذا تقول له؟  لك،عندما يساعدك صديق 
 ماذا تقول لك المعلمة؟ ،عندما تجيب إجابة صحيحة 

 إعادة العبارة: أحسنَت؛ شكرا التالميذمن المعلّم (ة)  يطلب 
 أذكرها؟  أخرى؟ شكرالهل تعرف عبارات                         
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  
أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا

   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد   اهلدف التعّلمي: 
  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    

  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات
  

  : 1النشاط 
 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:

  ؟وباللأحمد  يحبّهاما اللعبة التي 
  ا في الحيالجملة: نلعب كرة القدم معَ 

 .يدّون المعلّم الجملة المكتشفة على السبورة 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 فماذا نقول؟كرة اليد(أو  )؟كرة السلةـ (ب كرة القدم نستبدل ( 
  استبدال الكلمة.قراءة الجملة من جديد بعد 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  القدم  ُكَرة  نعلبُ 
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي 
 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة 
 نعلُب/ ُكرة/ القدمعن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي 
 التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

لعجينة.اهلدف التعّلمي:  لقلم والتشكيل ألشياء    تدريب املتعّلم على مترين أصابع اليد للمسك 
  :1 النشاط

  بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين 
  :2 النشاط

 مختلفة على السبورة. اخطوط (ة)رسم المعلمي 
o  ما نوع الخطوط المرسومة؟ 

 لوحة.الخطوط على  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
 خطوط مقطعةالسبورة نموذجا على  (ة) رسم المعلمي)(. 
  رسم خطوط موصولة باستعمال قلم الرصاص.يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  (ة) مدى التزام المتعلّمين بالتعليمات.المعلم يراقب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   07  اليوم  الف

            

دد  املوضوع ي ا د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   أصدقا  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  د) 60أسمع وأتحّدث (–أّوال

 يوظف صيغ االستحسان (هنيئا؛ ُمبارك عليك) يف مجل ذات داللة. * /.االستماع برتكيز للحصول على املعىن العام*اهلدف التعّلمي: 
  

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
 المعلّم (ة):يسأل 

  أحمد الجدد؟من هم أصدقاء 
  ومشوقةبطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف. 

 النص: أصدقائي اجلدد
ُعّلمة إيلَّ وقالت: ما امسك؟ قلُت: أ امسي أمحد، وهذا صديقي بالل، نلعب كرة القدم معا يف احلي... 

  [نظرت امل
  وأ ُهدى عمري مثاَين سنوات. 

  مرتفع....الكلُّ يُعّرُف نفسه بصوت  -
 ﮴شكرا، أحسنت﮴كانت املعلمة تقول لكل واحد منا إذا أمت:   -

  قضيت وقتا ُممتعا مع رفاقي، ويف املساء عدُت إىل البيت فرحا مسرورا.]
  سؤالها؟ عنما العبارة التي كانت ترددها المعلمة على التالميذ بعد أن يجيبوا 
 كيف عاد أحمد إلى منزله؟ 

 .للنّص المنطوق الثانيالتسميع  :2النشاط 
 المعلّم (ة):يسأل 

  وقته؟مع من قضى أحمد 
 ؟في المدرسة أنتم كيف تقضون أوقاتكم 

  

  
 أجرأة أحداث النص المنطوق: 3النشاط 

 وهدى وبالل وأحمدالمعلمة  :تمثيل األدوار كل من يطلب المعلّم (ة) من التالميذ.  
  

  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 
 للمتعلمين للتعبير عنهمشهد مصّور مختار  تقديم 

 

 
 المشهد.التعبير عن  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

  )هنيئا، ومبارك عليك: استعمال الصيغة (الخامسالنشاط 
  (هنيئا، ومبارك عليك) من خالل األسئلة. التهنئةاستخراج صيغة 

  ماذا تقول له؟ يخبرك صديق لك بنجاحه،عندما 
 إعادة العبارة: هنيئا، مبارك عليك التالميذمن المعلّم (ة)  يطلب 

 أذكرها  أخرى؟للتهنئة هل تعرف عبارات.                 
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

أقرأ (–ثانيا د و   د)45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات

  .يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  : 1النشاط 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  قضى أحمد وقته مع رفاقه؟كيف 

  قَضْيُت وقتا ممتعاالجملة: 
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 (ساعة) أو (أمسية) فماذا نقول؟أو  ـ (زمنا)؟ب وقتا نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  ممتعا  وقتا  قضيتُ 
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي 
 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة 
 ممتعا /وقتا /قضيتعن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي 
 على الطاولة.التصفيق أو النقر مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

تباع اجتاه الكتابة (اتباع خطوط أفقّية ممهدة للكتابة)اهلدف التعّلمي:    تدريب املتعّلم على الكتابة 
  

  :1 النشاط
  يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.

  
  :2 النشاط

 في الفضاء، مع تسمية نوع الخط وبداية اتجاهه من اليمين إلى اليسار خطا أفقيا (ة)رسم المعلمي 
 أفقيّة(خطوط السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
  لوحة.العلى أفقيّة خطوط  المعلّم (ة) من التالميذ رسميطلب 
  باستعمال قلم الرصاص. أفقيّةرسم خطوط يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  (ة) مدى التزام المتعلّمين بالتعليمات.المعلم يراقب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   08  اليوم  الف

            

دد  املوضوع ي ا د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   أصدقا  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  د) 60أسمع وأتحّدث (–أّوال

  .يصغي للّنص املنطوق وجييب عن أسئلة الفهم جبمل معربةاهلدف التعّلمي: 
  يوظف صيغة اجلواب (نعم؛ ال) يف مجل ذات داللة.                  

  
 .التسميع األّول للنّص المنطوق :النشاط األّول

 يطلب المعلّم (ة) من المتعلّمين إعادة السرد ألحداث النص المنطوق السابق -
 يسأل المعلّم (ة): -
 هل تحبون سماع بقية القصة؟ -
 ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف  -

 النص: أصدقائي اجلدد
  [... دق اجلرس فخرجنا إىل الساحة لنسرتيح. 

 أمحد: تعالوا لنلعب عند سارية الَعلم. -
 قال بالل: أعتذر، ِحذائي يؤملين، ال، ال أستطيع اجلري. -
 أمحد: ال عليك، سنلعب لعبة اخلامت.] -

 إلى أين خرج األطفال؟ - متى يدق الجرس المدرسة؟ -يسأل المعلّم (ة):  -
 ؟فناءكلمة  معنىما  -

 .للنّص المنطوق الثانيالتسميع  :الثانيالنشاط 
 ختاره أحمد للعب؟اما المكان الذي  - المعلّم (ة):يسأل 

 ما المكان الذي تحبون اللعب فيه؟ ،وأنتم - بالل على طلب أحمد؟ بم ردّ  -
 أجرأة أحداث النص المنطوق: الثالثالنشاط 

  وبالل أحمد :تمثيل األدوار كل من يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -
  وأعبّرأشاهد النشاط الّرابع: 

 مشهد مصّور مختار للمتعلمين للتعبير عنه تقديم -
 

 
 المشهد تعبيرا حّرا.التعبير عن  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -

  )هنيئا، ومبارك عليك: استعمال الصيغة (الخامسالنشاط 
 (نعم؛ ال) من خالل أسئلة. الجواب صيغةالتعّرف على  -
 ُزرت مّكة؟ هل تحّب والدْيك؟ (...)هل  -
 طرح أسئلة تكون اإلجابة بواحدة من العبارتين: (نعم) و (ال) التالميذمن المعلّم (ة)  يطلب -
 أذكرها؟  ؟للجوابهل تعرف عبارات -
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات

  .أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسهيستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات 
  : 1النشاط 

 ؟متى نخرج إلى الساحة - يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  دّق الجرُس فخَرْجنا إلى الّساَحةالجملة: 

 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 (دّق) بـ (َرّن) فماذا نقول؟أو  ـ (فناء المدرسة)؟ب ساحة نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  الّساحة  إلى  فخرجنا  الجَرسُ   دقّ 

 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي 
 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة 

دّق/ الجرُس/ فخَرْجنا/ إلى/ عن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي
  الّساَحة

 التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  خطوط مائلةتدريب املتعّلم على الكتابة برسم اهلدف التعّلمي: 
  :1 النشاط

  يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.
  

  :2 النشاط
 نوع الخط وبداية اتجاهه من اليمين إلى اليسار في الفضاء، مع تسمية خطا مائال (ة)رسم المعلمي 
 مائلةخطوط (السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
 لوحة.العلى  مائلةخطوط  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  باستعمال قلم الرصاص. مائلةرسم خطوط يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  بالتعليمات.(ة) مدى التزام المتعلّمين المعلم يراقب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   09  اليوم  الف

            

دد  املوضوع ي ا د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   أصدقا  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  يوظف صيغ االعتذار (عفوا؛ معذرة) يف مجل ذات داللة.*  /املعىن العاميستمع برتكيز للحصول على اهلدف التعّلمي: 

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
 يطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز لفهم النص المنطوق 

o هل تحبون سماع بقية القصة؟ 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

 أصدقائي اجلددالنص: 
 قال بالل: أعتذر، ِحذائي يؤملين، ال، ال أستطيع اجلري. -[
 أمحد: ال عليك، سنلعب لعبة اخلامت.] -

 ؟أحمد اختارهاماهي اللعبة التي  -
 ؟ولماذا ؟أحمد بالل على طلب اعتذربما  -
 صديقه؟اعتذار كيف كان رد أحمد على  -
 لو كنت مكان أحمد بما ترد عليه؟ -
  

 أحداث النص المنطوقأجرأة : 2النشاط 
 .وبالل أحمد :تمثيل األدوار كل من يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -
  
  وأعبّرأشاهد : 3النشاط  
 مشهد مصّور مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم -

  
 المشهد تعبيرا حّرا.التعبير عن  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -

 
  )عفوا، أعتذر: استعمال الصيغة (4النشاط 

 من خالل أسئلة. االعتذار (عفوا، أعتذر) صيغةالتعّرف على  -
 متى تقول (عفوا)؟ -
 متى تقول (أعتذر)؟ -
ب - دة من المعلّم (ة)  يطل اني. بواح ذ الث ذارا من التلمي ذ األول، واعت ا من التلمي من طلب ل دور يتض ذين تمثي من تلمي

 العبارتين: (أعتذر) و (عفوا)
 أذكرها؟  ؟أخرى لالعتذارعبارات  ونهل تعرف -
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات

  .يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  للعب؟ختاره أحمد اما المكان الذي  -

  تعالَْوا لنَْلعََب عْنَد ساريَّةَ العَلَمالجملة: 
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 (سارية العلم) بـ (شجرة الّصنوبر) فماذا نقول؟أو  ـ (هيّا)؟ب تعالوا نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  العَلَم  ساريَّةَ  عْندَ   لنَْلعَبَ   تعالَْوا

 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي 
 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة 

  تعالَْوا/ لنَْلعََب/ عْنَد/ ساريَّةَ/ العَلَمعن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي
 التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل – ثالثا ّ   د)30( أخطط وأش

  خطوط عموديةتدريب املتعّلم على الكتابة برسم اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.

  
  :2 النشاط

 اليمين إلى اليسارفي الفضاء، مع تسمية نوع الخط وبداية اتجاهه من  عمودياخطا  (ة)رسم المعلمي 
 عموديةخطوط (السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
 لوحة.العلى  عموديةخطوط  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  باستعمال قلم الرصاص. عموديةرسم خطوط يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  (ة) مدى التزام المتعلّمين بالتعليمات.المعلم يراقب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  

ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   10  اليوم  الف
            

دد  املوضوع ي ا د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   أصدقا  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  األسئلة يف سياق بسيط وواضحلفهم املعىن العام وجييب عن يصغي للّنص املنطوق اهلدف التعّلمي: 

  .يف مجل ذات داللة االجتاه والتموضع (ميني، يسار، بني)يوظف صيغ 

 .التسميع األّول للنّص المنطوق: 1النشاط 
 يطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز لفهم النص المنطوق 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

  

 أدوايت املدرسّيةالنص: 
 
ُ
م إال بالل، اقرتبت امل عّلمة [وقفت املعلمة على املِْصطَبة وقالت: أخرُجوا أدواتكم  أوالد، وَضعوها على املِنَضدة. عرض اجلميُع أدواِ

 منه ومَسحت على رأسه، وقالت له: أنظر ميينك، تلك هي أدواتك، َفُخذها.]
  ق؟األشخاص المذكورين في النص المنطومن هم 
 ؟طلبت المعلمة من التالميذ ذاما 
 .هل عرض كل تالميذ أدواتهم 
 على المعلمة أدواتِه من لم يعرض" 
 ؟أين كانت أدواته 

 : التسميع الثاني للنص المنطوق2النشاط 
 ؟ لماذا تخلّف بالل عن عرض أدواته؟عرض الجميُع أدواتِهم إال بالل 

االستنتاج لما لم يصّرح به النص، اترك الحّريّة للتالميذ كي (السؤال يتعلق بمستوى ثان من الفهم وهو 
 يعبّروا)

 ماذا يعني لكم المسح على الّرأس؟ومَسحت على رأسه بالل اقتربت الُمعلّمة من .  
 : أجرأة أحداث النص المنطوق3النشاط 

 وبالل. المعلّمة :تمثيل األدوار كل من يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -
  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 

 مشهد مصّور مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم -
 

 
  

  يمين، يسار، بين): استعمال الصيغة (5النشاط 
 من خالل أسئلة. يمين، يسار، بين)(االتجاه ( صيغالتعّرف على  -
 تمثيل الجهات واالتجاه بما يقع تحت أعين التالميذ في القسم. -
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلماتقراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع 

  .يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  للعب؟ختاره أحمد اما المكان الذي  -

  َوقَفَِت الُمعَلَِّمةُ َعلَى الِمْصَطبَةالجملة: 
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
 :يسأل المعلّم (ة) التالميذ 
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 (على) بـ (أمام)؛ (المصطبة) بـ (السبورة). ؛ـ (قامت)ب وقفت نستبدل 
  الكلمة.قراءة الجملة من جديد بعد استبدال 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

 الِمْصَطبَة  َعلَى  الُمعَلَِّمةُ  َوقَفَتِ 

 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي 
 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة 

  َوقَفَِت/ الُمعَلَِّمةُ/ َعلَى/ الِمْصَطبَةعن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي
 المشي بخطوات الطاولة.التصفيق أو النقر على مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  خطوط يف كل االجتاهاتتدريب املتعّلم على الكتابة برسم اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة. يذّكر المعلّم

  
  :2 النشاط

 في الفضاء، مع تسمية نوع الخط وبداية اتجاهه من اليمين إلى اليسار خطوطا مختلفة االتجاهات (ة)رسم المعلمي 
 مختلفة االتجاهاتخطوط (السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
 لوحة.العلى  مختلفة االتجاهاتخطوط  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  مختلفة االتجاهاترسم خطوط يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  (ة) مدى التزام المتعلّمين بالتعليمات.المعلم يراقب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   11  اليوم  الف

            

ي   املوضوع د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   املدرسّيةأدوا  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  بسيطة وواضحةيصغي للّنص املنطوق وجييب عن أسئلة اهلدف التعّلمي: 

، حنن، هو، هي)يستعمل    يف مجل ذات داللة. الضمائر (أ
  

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
  السابق. النص المنطوق لتكملةيطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

  

 النص: أدوايت املدرسّية
 قال أمحد: أ عندي كراس، ولوحة، وأقالم ملونة. -[
 واألغلفة..]قالت املعلمة: تنقصك الكتب  -

  ؟األشخاص المذكورين في النص المنطوقمن هم 
 يملك أحمد من األدوات؟ ذاما 
  ما يملكه أحمد هي كّل األدوات المطلوبة؟هل 
 كيف عرفتم ذلك؟ 
 كيف رّدت المعلّمة على أحمد؟ 

 
 التسميع الثاني للنص المنطوق: 2النشاط 

 قالت المعلمة: تنقصك الكتب واألغلفة . 
  المعلّمة أحمد على نسيانه ألدواته؟لماذا لم تعاقب 

 (السؤال يتعلق بمستوى ثان من الفهم وهو االستنتاج لما لم يصّرح به النص، اترك الحّريّة للتالميذ كي يعبّروا)
 

 أجرأة أحداث النص المنطوق: 3النشاط 
 .وأحمد المعلّمة :تمثيل األدوار كل من يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -

 
  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 

 مشهد مصّور مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم -
 موضوع المشهد: المحافظة على األدوات المدرسية: الكتاب، األقالم، اللوحة -

 
 الضمائر (أنا، نحن، هو، هي): استعمال 5النشاط  -
 من خالل أسئلة. الضمائر (أنا، نحن، هو، هي)التعّرف على  -
 .أنا، نحن، هو، هي)المتعلمون ضمائر المتكلم والغائب: (إنشاء وضعيات، يستعمل فيها  -
- .... 
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات

  .يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  للعب؟ختاره أحمد اما المكان الذي  -

  تَْنقُُصك الُكتَُب واألْغِلفَةَ الجملة: 
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 (األغلفة) بـ (...)؛  ؛ـ (...)ب الكتب نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  األْغِلفَةَ  وَ   الُكتُبَ   تَْنقُُصك
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي

 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة
 تَْنقُُصك/ الُكتَُب/ واألْغِلفَةَ عن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي  
  المشي بخطوات التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  (ة) بقراءة الجملةيطلب المعلّم(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  خطوط منحنية يف كل االجتاهاتتدريب املتعّلم على الكتابة برسم اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.

  
  :2 النشاط

 م المعلمي مية نوع الخط  خطوطا منحنية مختلفة االتجاهات (ة)رس اء، مع تس وبداية اتجاهه من اليمين إلى في الفض
 اليسار

 منحنية مختلفة االتجاهاتخطوط (السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
 لوحة.العلى  مختلفة االتجاهاتخطوط  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  منحنية مختلفة االتجاهاتخطوط رسم يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  التزام المتعلّمين بالتعليمات.(ة) مدى المعلم يراقب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   12  اليوم  الف

            

د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   حارُس املدرَسة  املوضوع  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  برتكيز للحصول على املعىن العام، وجييب عن أسئلة بسيطة وواضحةيستمع اهلدف التعّلمي: 

  يف مجل ذات داللة. أمساء اإلشارة (هذا، هذه، هؤالء)يستعمل 
  

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
  النص المنطوق لالستماعيطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز. 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

  

 النص: حارس املدرسة
ة كان ظل األشــجار طويال يغطي األرصــفة، وحركة الســيارات قليلة فال ضــجيج يســمع وال مزامري ترفع،  [يف طريقي إىل املدرســَ

ب املدرسة حىت رأينا عمي مسعود ينظف الّساحة مما سقط فيها من أوراق األشجار"..]  ما إْن وصلنا عند 
  أحمد؟إلى أين يذهب 
 كيف وصف أحمد الطريق المؤدي إلى المدرسة؟ 
  عّمي مسعود؟من هو 

 
 التسميع الثاني للنص المنطوق: 2النشاط 

 كيف كان ظّل األشجار؟  
 (يختار المتعلّم إجابة واحدة) هل يعني ذلك أن األشجار كانت: قصيرة/ عالية/ كثيفة األغصان واألوراق  

 من الفهم وهو االستنتاج لما لم يصّرح به النص، اترك الحّريّة للتالميذ كي يعبّروا) (السؤال يتعلق بمستوى ثان
 

 أجرأة أحداث النص المنطوق: 3النشاط 
 وصف طريقهم المؤدي إلى المدرسة يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -

 
  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 

 للتعبير عنه.مشهد مصّور (صورة أو فيديو) مختار للمتعلمين  تقديم 
 .موضوع المشهد: نظافة المحيط والمحافظة على جمال البيئة 

 
 (هذا، هذه، هؤالء)  أسماء اإلشارة: استعمال 5النشاط 

  من خالل أسئلة. الضمائر (أنا، نحن، هو، هي)التعّرف على 
 .... هؤالء)أسماء اإلشارة (هذا، هذه، إنشاء وضعيات، يستعمل فيها المتعلمون  -
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلماتقراءة كلمات مألوفة، 

  .يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  

  : 1النشاط 
   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:

  ؟.الطريق المؤدية إلى المدرسة وصف أحمدكيفية  -
  الشََّوارُع نظيفة وَجميلةالجملة: 

  الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) المعلّميدّون 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 نظيفة بـ (...)؛ جميلة بـ (...) ؛ـ (...)ب الّشوارع نستبدل 
  استبدال الكلمة.قراءة الجملة من جديد بعد 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  َجميلة  وَ   نظيفة الشََّوارعُ 
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي

 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة
 الشََّوارُع/ نظيفة/ َو/ َجميلةعن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي 
 بخطوات المشي التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  خطوط منحنية يف كل االجتاهاتتدريب املتعّلم على الكتابة برسم اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.يذّكر المعلّم (ة) 

  
  :2 النشاط

 م المعلمي مية نوع الخط وبداية اتجاهه من اليمين إلى  خطوطا منحنية مختلفة االتجاهات (ة)رس اء، مع تس في الفض
 اليسار

 االتجاهاتمنحنية مختلفة خطوط (السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
 لوحة.العلى  مختلفة االتجاهاتخطوط  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  منحنية مختلفة االتجاهاتخطوط رسم يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  (ة) مدى التزام المتعلّمين بالتعليمات.المعلم يراقب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   13  اليوم  الف

            

د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   حارُس املدرَسة  املوضوع  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  يف إطار سياق بسيط وواضحيصغي للّنص املنطوق وجييب عن أسئلة اهلدف التعّلمي: 

  داللة.يف مجل ذات حروف العطف (و. ف. مثّ) يستعمل 
  

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
  السابق. النص المنطوق لتكملةيطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

  

 النص: حارس املدرسة
ا خفيفة، مث ضعوها يف [...ذهبنا حنو عمي مسعود وسّلمنا عليه، وأرد أن نساعده، فقال  لنا: امحلوا أكياس البالستيك إ

 تلك الدِّالء الكبرية.]
 ماذا طلب األطفال من العّم مسعود؟ 
  مساعدتهم؟مسعود  العمّ هل قبل 
 ماذا يوجد باألكياس البالستيك؟ 
 لماذا هي خفيفة؟ كيف هي أكياس البالستيك؟ 

  
 التسميع الثاني للنص المنطوق: 2النشاط 

  ؟لكم تخيّل حال المدرسة التي يعمل بها العّم مسعودهل يمكن  
 ما هو شعور التالميذ بعد مساعدة عمي مسعود؟  
  تساعد عمي مسعود؟كنَت سَ لو كنت مكانهم هل  

 
 أجرأة أحداث النص المنطوق: 3النشاط 

 وصف طريقهم المؤدي إلى المدرسة يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -
 

  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 
 مشهد مصّور (صورة أو فيديو) مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم 
  :تقديم المساعدة للغيرموضوع المشهد. 

 
  حروف العطف (و. ف. ثّم): استعمال 5النشاط 

  من خالل أسئلة. الضمائر (أنا، نحن، هو، هي)التعّرف على 
 ... ثّم)حروف العطف (و. ف. إنشاء وضعيات، يستعمل فيها المتعلمون  -
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طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

أقرأ (–ثانيا د و   د)45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلماتقراءة كلمات 

  .يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
 طلب األطفال من عمي مسعود؟  ذاما -
  ؟كيف رّد على طلبهمـ 

  األْكيَاَس، إنََّها خِفيفَةٌ اْحِملُوا الجملة: 
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 بـ (...) خفيفةبـ (...)؛  األكياس ؛ـ (...)ب احملوا نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

 

  خِفيفَةٌ  إنََّها  األْكيَاسَ   اْحِملُوا
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي

 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة
  اْحِملُوا/ األْكيَاَس/ إنََّها/ خِفيفَةٌ عن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي
  المشي بخطوات التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  المعلّم (ة) بقراءة الجملةيطلب(  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  خطوط منحنية يف كل االجتاهاتتدريب املتعّلم على الكتابة برسم اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.

  
  :2 النشاط

 م المعلمي مية نوع الخط  خطوطا منحنية مختلفة االتجاهات (ة)رس اء، مع تس وبداية اتجاهه من اليمين إلى في الفض
 اليسار

 منحنية مختلفة االتجاهاتخطوط (السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
 لوحة.العلى  مختلفة االتجاهاتخطوط  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  منحنية مختلفة االتجاهاتخطوط رسم يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  التزام المتعلّمين بالتعليمات.(ة) مدى المعلم يراقب 
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   14  اليوم  الف

            

د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   ُمباراة  كرة القدم  املوضوع  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  يف سياق بسيط وواضحيصغي للّنص املنطوق وجييب عن أسئلة اهلدف التعّلمي: 

  يف مجل ذات داللة.صيغة التعّجب (ما أفعله!) يستعمل 
  

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
  الجديد. لنص المنطوقل لالستماعيطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

  
 النص: ُمباراة يف كرة القدم  

شاهدة ُمباراٍة يف ُكَرة الَقدم بني أبناء اَحلي، كانت رائعًة جدا...أوقَف الالعُب األْمسُر 
ُ
الكرَة [عند َعْوديت إىل البيت، تـََوقفُت مل

رمى قذفها بُقّوة وسّجل هدفا، فقلت لرفاقي ما أمجل أن بصدره، ودفَعها إىل األمام، وانطلق كالسَّهم جيري، فلمَّا اقرتَب من 
َ
امل

ضة مثلهم!]  منارس هذه الر
 بين َمن أجريَت المباراة؟ 
 كيف كانت المباراة؟ 
  ؟ األسمرَ  الالعبَ بَم شبّه أحمُد 
 هل سجل هدفا؟ 
  لرفاقه؟ماذا قال أحمد 
 ؟كرة القدم مثلهم لعبَ دون يوأنتم هل تر 

 
 الثاني للنص المنطوقالتسميع : 2النشاط 

 كيف انطلق الالعُب األسَمُر؟  
 إنتاج جمل بها تشبيه باألداة (كـ): يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

  / الجهل ظالم / الجمل سفينةٌ. ُم نورٌ لالع                  
 

 : أجرأة أحداث النص المنطوق3النشاط 
 لعبوها، أو شاهدوها. أن يتحّدثوا عن مباراة يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -

 
  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 

 مشهد مصّور (صورة أو فيديو) مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم 
  :الّروح الّرياضيّة والجماعيّة عند اللعبموضوع المشهد. 

 
 صيغة التعجب: ما أفعله!: استعمال 5النشاط 

  من خالل أسئلة. صيغة التعجب: ما أفعله!التعّرف على 
 صيغة التعجب: ما أفعله!إنشاء وضعيات، يستعمل فيها المتعلمون  -
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ل  و
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طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات

  .يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
 طلب األطفال من عمي مسعود؟  ذاما -
  ؟كيف رّد على طلبهمـ 

  نّظَمِت الَمْدَرَسةُ ُمبَاَراةً فِي ُكَرِة القََدمِ الجملة: 
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 التالميذ:يسأل المعلّم (ة) 
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 بـ (...) ُكَرِة القََدمِ بـ (...)؛ ُمبَاَراةً  ؛ـ (...)بالَمْدَرَسةُ  نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  القََدمِ   ُكَرةِ   فِي  ُمبَاَراةً  الَمْدَرَسةُ   نّظَمِت
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي

 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة
نّظَمِت/ الَمْدَرَسةُ/ ُمبَاَراةً/ فِي/ ُكَرِة/ عن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي

  القََدمِ 
 المشي بخطوات التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  مرّبعتدريب املتعّلم على الكتابة برسم اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.

  
  :2 النشاط

 في الفضاء، مع تسمية نوع الخط وبداية اتجاهه من اليمين إلى اليسار مربّعا (ة)رسم المعلمي 
 رسم مربّع(السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
 لوحة.العلى  مربّع يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  مربّعرسم يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  المتعلّمين بالتعليمات.(ة) مدى التزام المعلم يراقب  
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ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   15  اليوم  الف

            

َماَمة والّثعلُب  املوضوع َ د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   ا  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  وواضحة. املنطوق وجييب عن أسئلة جبمل معربةيصغي للّنص اهلدف التعّلمي: 

  .يف مجل ذات داللةصيغ ظروف املكان: (ُقّدام؛ فوق؛ حتت؛ خارج؛ داخل) يستعمل 

  
 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 

  الجديد. لنص المنطوقل لالستماعيطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 
  

 ) 1النّص: احلََماَمة والثّعلُب (
م وقَف ثعلٌب جائٌع حتت الشجرة وصاَح:  م. يف أحد األ [كانت محامةٌ تعيش مع ِفراخها يف عشٍّ مجيٍل ُتطعمهم وتـَْعتين 

كيَة: أرجوك أيها الثعلب ارحْل أيُتها احلمامُة! إرم يل فرخا ألكله، وإالَّ صَعدُت الشجرَة فأكلتُكم مجيعا. ق الت احلمامُة 
 عنا، فَغداؤك ليس هنا، بل هناك وسط الغابة!]

 من هم شخصيات القصة؟ 
 ؟وفراُخها تعيش الحمامة أين كانت 
  كيف كانت الحمامة تعتني بفراخها؟ 
  الحمامة؟ماذا طلب الثعلب من 
 هل كان طلب الثعلب مقبوال عند الحمامة؟ لماذا؟ 
  لماذا؟ الثعلب فراخ الحمامة؟ أكلهل 

 التسميع الثاني للنص المنطوق: 2النشاط 
 صف حالة الحمامة حين طلب الثعلب منها أن تمّكنه من فراخها؟ 
 بَِم هّدد الثعلُب الحمامة وفراخها؟ 
 " :ط الغابة قالت الحمامة للثعلب ادقة أم خائفة تريد ارحْل عنا، فغَداؤك ليس هنا، بل هناك وس " هل هي ص

  إبعاده عن فراخها؟
 

 : أجرأة أحداث النص المنطوق3النشاط 
 أن يمثّلوا أدوار الحمامة والثعلب يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -

 
  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 

 مشهد مصّور (صورة أو فيديو) مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم 
  :غريزة حّب األبناءموضوع المشهد. 

 
 ظروف المكان (قُّدام؛ فوق؛ تحت؛ خارج؛ داخل) : 5النشاط 

  مشهد /من خالل أسئلةظروف المكان (قُّدام؛ فوق؛ تحت؛ خارج؛ داخل) التعّرف على 
 صيغ ظروف المكان: (قُّدام؛ فوق؛ تحت؛ خارج؛ داخل) إنشاء وضعيات، يستعمل فيها المتعلمون  -
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  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .لقراءة كلماتقراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات 

  .يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
 تعيش الحمامة؟ مع من كانت 

  ؟كيف رّد على طلبهمـ 
  َكانَِت الَحَماَمةُ تَعيُش َمَع فَِراِخَهاالجملة: 

 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 بـ (...) فراخهابـ (...)؛  تعيش ؛ـ (...)ب الحمامة نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  فَِراِخَها  َمعَ   تَعيشُ   الَحَماَمةُ   َكانَتِ 
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي

 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة
 لة  (ة) قرأ المعلمي ّية، الجم لة: قراءة مقطع طاو فيق أو النقر على ال َمةُ/ تَعيُش/ َمَع/ عن طريق التص َما َنِت/ الَح َكا

  فَِراِخَها
 المشي بخطوات على الطاولة.التصفيق أو النقر مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  دائرةتدريب املتعّلم على الكتابة برسم اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.يذّكر المعلّم (ة) 

  
  :2 النشاط

 في الفضاء، مع تسمية نوع الخط وبداية اتجاهه من اليمين إلى اليسار دائرة (ة)رسم المعلمي 
 رسم دائرة(السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
 لوحة.العلى  دائرة يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  دائرةرسم يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  (ة) مدى التزام المتعلّمين بالتعليمات.المعلم يراقب  
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ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   16  اليوم  الف

            

َماَمة والّثعلُب  املوضوع َ د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   ا  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  .مةيصغي للّنص املنطوق وجييب عن أسئلة جبمل اهلدف التعّلمي: 

  يف مجل ذات داللة.صيغ ظروف الّزمان: (اليوم، األمس، املساء، الغد) يستعمل 
  

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
  الحمامة والثعلب.لنص ل لمتابعة االستماعيطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

  
 )  2النّص: احلََماَمة والثّعلُب (

على صوته. أ جائع، أرم الفرَخ وإّال َصَعدُت. فكََّرت  احلَماَمُة قليال، ّمث قالت: أْحتِسُب [يف الغِد عاد الثعلب يصرخ 
  نفَسك ذكيا؟ هيَّا اصعِد الشجرَة إن استطعت، وسأمحل ِفراخي وأطُري بعيدا.

 خجل الثعلُب من نفِسه، فرتكها وانصرَف بَسالم.]
  للحمامة؟متى عاد الثعلب 
 كيف كان يُهّدد الحمامة؟  
  لماذا؟ الحمامة؟هل خافت 
  ؟الثعلبرّدت الحمامة على تهديدات كيف 

  
 التسميع الثاني للنص المنطوق: 2النشاط 

 كيف تحّدت الحمامةُ الثعلَب؟ 
 لماذا خجل الثعلب من فعلته وتهديده للحمامة؟  

 
 : أجرأة أحداث النص المنطوق3النشاط 

 أن يمثّلوا أدوار الحمامة والثعلب يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -
 

  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 
 مصّور (صورة أو فيديو) مختار للمتعلمين للتعبير عنه.مشهد  تقديم 
  :غريزة حّب األبناءموضوع المشهد. 

 
 صيغ ظروف الّزمان: (اليوم، األمس، المساء، الغد) : استعمال 5النشاط 

  مشهد /من خالل أسئلةصيغ ظروف الّزمان: (اليوم، األمس، المساء، الغد) التعّرف على 
  صيغ ظروف المكان: (قُّدام؛ فوق؛ تحت؛ خارج؛ داخل) إنشاء وضعيات، يستعمل فيها المتعلمون  -
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  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات

  .؛ لتحقيق املعىن نفسهيستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
 ؟من تهديد الثعلب هل خافت الحمامة  
 كيف انتصرت الحمامة على تهديد الثعلب؟  

  َسأْحِمُل فَِراِخي وأِطيُر بَعيًداالجملة: 
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 بـ (...) بَعيًدا بـ (...)؛وأِطيُر  ؛ـ (...)بفَِراِخي  نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  بَعيًدا  أِطيرُ   وَ   فَِراِخي  َسأْحِملُ 
  

 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي
 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة

 َسأْحِمُل/ فَِراِخي/ و/أِطيُر/ بَعيًداعن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) المعلمقرأ ي  
 المشي بخطوات التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  مثّلثاتتدريب املتعّلم على الكتابة برسم اهلدف التعّلمي: 
  :1 النشاط

  يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.
  

  :2 النشاط
 في الفضاء، مع تسمية نوع الخط وبداية اتجاهه من اليمين إلى اليسار مثلّثات (ة)رسم المعلمي 
 رسم مثلّثات(السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي(. 
 لوحة.العلى  مثلّثات يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  مثلّثاترسم يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  التزام المتعلّمين بالتعليمات. (ة) مدىالمعلم يراقب 
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ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   17  اليوم  الف

            

ّ  املوضوع ادع د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات  )1( ز  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  .املنطوق وجييب عن أسئلة جبمل معربةيصغي للّنص اهلدف التعّلمي: 

  يف مجل ذات داللة.حروف اجلر: (الباء، الكاف الالم) يستعمل 
  

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
  عّمي زيادلنص ل لمتابعة االستماعيطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

  
د (  )  1النّص: عّمي ز

لوان الَعلم، وأرمي شبكة الّصيد يف زّين 
ُ
ُد صيَّاٌد ماهٌر حيكي لنا ُمغامراتِه، فيقول: أركُب كّل ليلٍة قاريب امل  البحر، [جار عّمي ز

لّسمك أجري حنو الشاطئ. أضع الّسمك الكبري يف صناديق من َخشب، وأعيد الّسمَك الصّ  غَري إىل املاء، أبيُع وحني متتلئ 
لباقي هنا يف احلّي..]  بعَضه يف الّسوق، وأدلّـُل 

  الجار؟  اسمـ ما 
 ؟ة الجارما مهن 
  ؟صيده هي ألوان قاربكيف 
  ُّالسمك الذي يصطاده؟ إلى أين يجر 
 الصغير؟يضع السمك  وأين ؟أين يضع السمك الكبير 
 ماذا يفعل بهذا السمك؟ 

  
 للنص المنطوقالتسميع الثاني : 2النشاط 

 لماذا يا تُرى؟الّسمَك الّصغيَر إلى الماء كان جارنا الصيّاد يعيد . 
 (فتح نقاش مع المتعلمين حول قيمة أخالقية واقتصادية للحفاظ على الثروات)

  
 المنطوق إعادة الّسرد للنّص: 3النشاط 

 .إعادة الّسرد للنّص المنطوق يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -
 

  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 
 مشهد مصّور (صورة أو فيديو) مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم 
  :الحفاظ على الثروات وعدم التبذيرموضوع المشهد 

 
 صيغ ظروف الّزمان: (اليوم، األمس، المساء، الغد) : استعمال 5النشاط 

  مشهد /من خالل أسئلةحروف الجر: (الباء، الكاف الالم) التعّرف على 
  صيغ ظروف المكان: (قُّدام؛ فوق؛ تحت؛ خارج؛ داخل) إنشاء وضعيات، يستعمل فيها المتعلمون  -
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات

  .يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  

  : 1النشاط 
   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:

  أين يضع الصياد السمك الكبير؟ 
يَّاُد الجملة:    الّسمك الكبير في صناديق من خشبيَضُع الصَّ

 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 بـ (...) خشببـ (...)  صناديق بـ (...)؛الّسمك  ؛ـ (...)بالّصيّاد  نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

يَّادُ   يَضعُ    خشب  من صناديق  في  الكبير  الّسمك  الصَّ
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) المعلمقرأ ي

 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة
 يَّاُد/ عن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي  /في /الكبير /الّسمكيَضُع/ الصَّ

 .خشب /من /صناديق
 المشي بخطوات التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  قراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  حمل كلّ اإلشارة إلى / أو   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  تدريب املتعّلم على الكتابة مبحاكاة حروف كلمة (صّياد)اهلدف التعّلمي: 
  

  األّول: النشاط
  يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.

  
  الثاني: النشاط

 في الفضاء، مع تسمية نوع الخط وبداية اتجاهه من اليمين إلى اليسار حرف (ص) (ة)رسم المعلمي 
 حرف (ص)السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي  
 لوحة.ال على حرف (ص) يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  حرف (ص)رسم يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  التزام المتعلّمين بالتعليمات.(ة) مدى المعلم يراقب 
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   18  اليوم  الف

            

اد  املوضوع ّ ز د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   )2( ع  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  .جبمل معربة الفهم وجييب عن أسئلةبرتكيز للحصول على معلومات حمددة، يصغي للّنص املنطوق اهلدف التعّلمي: 

  يف مجل ذات داللة.حروف اجلر: (الباء، الكاف الالم) يستعمل 
  

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
  2( عّمي زيادلنص ل لتكملة االستماعيطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز( 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

  

د (  )  2النّص: عّمي ز
[.. نسأله وماذا عن القطط؟ فيقول: تتبعين أينما ذهبت، فأشفُق عليها من حني إىل حني ببعض األمساك. نسأله دائما، 

د: كيف تعيش األمساك يف املاء؟ فيقول: تتنفس السمكة يف املاء  خبَياشيمها، وتنتقل من مكان إىل آخر بواسطة عمي ز
 زعانفها وذيلها...]

 لماذا تتبع القطط عمي زياد؟ 
 أين تعيش األسماك؟ 
 ؟تتنفس وكيف 
 تتحرك؟ وبم 
 إعادة سرد القصة؟ 

 التسميع الثاني للنص المنطوق: 2النشاط 
  كان ال يشفق على األسماك؟كان جارنا الصيّاد يحّب القطط ويشفق عليها ببعض األسماك. هل معنى ذلك أنّه 

 (فتح نقاش مع المتعلمين)
 المنطوق إعادة الّسرد للنّص: 3النشاط 

 .إعادة الّسرد للنّص المنطوق يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -
 

  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 
 مشهد مصّور (صورة أو فيديو) مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم 
  :بالحيوانالّرأفة موضوع المشهد 

 
 صيغ ظروف الّزمان: (اليوم، األمس، المساء، الغد) : استعمال 5النشاط 

  من خالل أسئلة) ِمن، إلى، على، في، عنْ حروف الجر: (التعّرف على. 
  حروف الجر: (ِمن، إلى، على، في، عْن)إنشاء وضعيات، يستعمل فيها المتعلمون  -
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .األصوات لقراءة كلماتقراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج 

  ..يستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
 - تتنفس؟ بم األسماك؟ تعيش أين 

  تتنفُّس الّسمكةُ في الماء بخيَاِشيِمَهاالجملة: 
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 بـ (...)  خياشيمها بـ (...)؛الماء  ؛ـ (...)بالسمكة  نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

  بخيَاِشيِمَها  الماء  في  الّسمكةُ   تتنفّسُ 
  
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي

 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة
 فيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعّية، الجملة  (ة) قرأ المعلمي مكةُ/ في/ الماء/ عن طريق التص تتنفُّس/ الّس

 بخيَاِشيِمَها
 المشي بخطوات الطاولة.التصفيق أو النقر على مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  تدريب املتعّلم على الكتابة مبحاكاة حروف كلمة (مسكة)اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم عند الجلوس أثناء الكتابة.يذّكر المعلّم 

  
  :2 النشاط

 في الفضاء، مع تسمية نوع الخط وبداية اتجاهه من اليمين إلى اليسار حرف (س) (ة)رسم المعلمي 
 حرف (س)السبورة على  النموذج (ة) رسم المعلمي  
 لوحة.ال على حرف (س) يطلب المعلّم (ة) من التالميذ رسم 
  حرف (س)رسم يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 
  (ة) مدى التزام المتعلّمين بالتعليمات.المعلم يراقب  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   19  اليوم  الف

            

ل (  املوضوع د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   )1حديقة امل  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  .وجييب عن أسئلة جبمل معربةبرتكيز للحصول على معلومات حمددة، يصغي للّنص املنطوق اهلدف التعّلمي: 

  يف مجل ذات داللة.أدوات االستفهام: (أين، مىت، كيف، من، ماذا، ما) يستعمل 
  

 .للنّص المنطوق التسميع األّول :1النشاط 
 1حديقة المنزل (لنص ل لالستماع يطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز( 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 
  

   )1حديقة املنزل (النّص: 
فذة البيت وقالت: ها قد تفتحت أزهار األقحوان يف احلديقة، وصنعت لوحة  مجيلة األلوان يف فصل [أطلت أمي من 

اخلريف، فقلت أنظري  أمي اىل النحل ملا ينتقل من زهرة ألخرى؟ قالت: إنه جيمع الرحيق ليصنع منه عسال شهيا، فقلت 
 أممممم.... ما ألذ طعمه  أمي!]

 أمي؟ أطلت أين من 
 شاهدته؟ الذي ما 
 العسل؟ مذاق ما 
 القصة؟ شخصيات هي من 
 التالميذ. طرف من القصة سرد إعادة 

  
 التسميع الثاني للنص المنطوق: 2النشاط 

 هيا،" :قالت ال ش نع منه عس يطة تعمل بكد واجتهاد. من يحدثني إنه يجمع الرحيق ليص رة نش " النحلة حش
 عن بعض أعمالها؟

 األزهار؟ لبعضأخرى  أسماء تعرف هل 
  

 : إعادة الّسرد للنّص المنطوق3النشاط 
 .إعادة الّسرد للنّص المنطوق يطلب المعلّم (ة) من التالميذ -

 
  وأعبّرأشاهد : 4النشاط 

 مشهد مصّور (صورة أو فيديو) مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم 
  :االجتهاد في العملموضوع المشهد 

 
 )ما ماذا، من، كيف، متى، أين،(أدوات االستفهام : استعمال 5النشاط 

  من خالل أسئلة )ما ماذا، من، كيف، متى، أين،( االستفهام أدواتالتعّرف على. 
 .)ما ماذا، من، كيف، متى، أين،( االستفهام أدواتإنشاء وضعيات، يستعمل فيها المتعلمون  -
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات

  .أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسهيستبدل املتعّلم بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات 
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
 شهيا عسال منه ليصنع الرحيق يجمع( النحل؟ يفعل ماذا(  

حيَق ليَصنََع منهُ َعَسالً شِهيّاالجملة:    يجمُع الرَّ
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
 التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  يطلب المعلّم (ة) من التالميذ 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 بـ (...)  شهيّا بـ (...)؛عسال  ؛ـ (...)بالّرحيق  نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) كتب المعلمي 

حيقَ   يجمعُ    شِهيّا  َعَسالً   منه  ليَصنَعَ   الرَّ
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي

 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة
حيَق/ ليَصنََع/ منهُ/ عن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي يجمُع/ الرَّ

 َعَسالً/ شِهيّا
 المشي بخطوات التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  
  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  تدريب املتعّلم على الكتابة مبحاكاة حروف كلمة (مسكة)اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  عند الجلوس أثناء الكتابة. يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم

  
 :2 النشاط

 وقراءته. اللوحة على ثم الفضاء في(ح)  الحرف رسم 
 العجين. بواسطة )الحاء( حرف بتشكيل القيام 
 القلم. مسك طريقة عن مالحظات عدة تقديم مع رسمه المراد للحرف المعلمة شرح 
 المعلمة. طرف من السبورة على النموذج رسم 
 القسم. كراس على النموذج التالميذ رسم ـ  
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ل  و
األ

طع 
ملق
ا

– 
تـي
ائل
ع

  
ّصة  عائلتـي  01  املقطع يدية  ا ة التم   20  اليوم  الف

            

ل (  املوضوع د أو معينات سمعية بصرة  الوسائل واملعينات   )1حديقة امل  مشا
  

  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية
  

  د) 60أسمع وأتحّدث ( –أّوال 
  .جبمل معربةالفهم وجييب عن أسئلة برتكيز للحصول على معلومات حمددة، يصغي للّنص املنطوق اهلدف التعّلمي: 

  يف مجل ذات داللة.أمساء اإلشارة (هنا، هناك) يستعمل 
  

 .التسميع األّول للنّص المنطوق :1النشاط 
 2حديقة المنزل (لنص لبقية  لالستماع يطلب المعلّم (ة) من االنتباه والتركيز( 
  ومشوقة.بطريقة معبرة  المعلّم (ة)قراءة النص المنطوق من طرف 

  

 )2حديقة املنزل (النّص: 
[أردت أن أصنع عسال مثل النحل، فقطفت عددا كبريا من زهرة األقحوان، وأحضرت مهراسا، ووضعت فيه الزهر، وما 

الزهر مثل النحل، ضحكت، وأمسكت إن بدأت أدقه حىت صاحت يب أمي: ماذا تفعل؟ قلُت هلا: أستخرج العسل من 
 حنلة من جناحيها وقالت: أنظر هنا يصنع العسل]

 أحضرتها؟ التي األدوات ما خديجة؟ صنعه في ترغب الذي ما  
 الحديقة؟ في تفتحت التي الزهرة اسم هو ما 
 ضحكت؟ ولم األم صاحت لما 
 األقحوان؟ زهرة تزهر متى 
 األزهار؟ دق خالل من العسل يصنع هل 
 القصة؟ أحداث جرت أين 
  

 : إعادة الّسرد للنّص المنطوق2النشاط 
 إعادة الّسرد للنّص المنطوق يطلب المعلّم (ة) من التالميذ. 
 

  وأعبّرأشاهد : 3النشاط 
 مشهد مصّور (صورة أو فيديو) مختار للمتعلمين للتعبير عنه. تقديم 
  :االجتهاد في العمل.موضوع المشهد 

 
 )ما ماذا، من، كيف، متى، أين،(أدوات االستفهام : استعمال 4النشاط 

  من خالل أسئلة) هناك هنا،( اإلشارة أسماءالتعّرف على. 
  ُأحمد؟ يجلس أين سؤاال: طرحي ثم الصف من اتلميذ المعلم خرجي 
 هنا صيغة على تحتوي التي اإلجابة على المعلم ركزي. 
 منى؟ هي أين: سؤاال تطرح ثم القسم آخر في تلميذة المعلم ضعي 
 هناك ؛هنا الصيغتين بتكرار طالبهمي. 
 المدروسة الصيغتين على تحتوي بجمل اإلتيان يطلب المعلّم من المتعلمين. 
  هناك هنا،( اإلشارة أسماءإنشاء وضعيات، يستعمل فيها المتعلمون(. 
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  التعّلمّية -املمارسات التعليمّية

  

أقرأ ( –ثانيا  د و   د) 45أشا
   املعروض، وفق نص التعليمة، واتباعها والتجاوب مع األسئلة البسيطة يعّرب شفو عن املشهد  التعّلمي: اهلدف 

  قراءة كلمات قراءة إمجالية كّلية يف نصوص بسيطة.                    
  .قراءة كلمات مألوفة، وتقسيمها إىل مقاطع لتهجئتها / مزج األصوات لقراءة كلمات

  .بعض الكلمات يف اجلمل بكلمات أخرى؛ لتحقيق املعىن نفسه يستبدل املتعّلم
  : 1النشاط 

   يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
 ماذا أرادت أن تستخرج خديجة من أزهار األقحوان؟ 

  .النحل مثل الزهر من العسل سأستخرجالجملة: 
 الجملة المكتشفة على السبورة. (ة) يدّون المعلّم 
  التركيب. وخارجقراءة الجملة عدة مرات داخل التركيب  التالميذيطلب المعلّم (ة) من 

 يسأل المعلّم (ة) التالميذ:
  الجملة؟ما عدد كلمات  
 بـ (...)  النحل بـ (...)؛الزهر  ؛ـ (...)بالعسل  نستبدل 
 .قراءة الجملة من جديد بعد استبدال الكلمة 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
 السبورة:الجملة على  (ة) المعلمكتب ي 

  النحل  مثل  الّزهر  من  العسل  سأستخرج
 الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة. اإلشارة إلىات قراءة صوتية مع الجملة مرّ  (ة) قرأ المعلمي

 قراءة صوتية مع التركيز على حدود الكلمة المقروءة باستعمال المسطرة  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة
 /الزهر /من /العسل /سأستخرجعن طريق التصفيق أو النقر على الطاولة: قراءة مقطعيّة، الجملة  (ة) قرأ المعلمي

 .النحل /مثل
 المشي بخطوات التصفيق أو النقر على الطاولة.مقطعيا (استعمال  يطلب المعلّم (ة) بقراءة الجملة(  

  : 2النشاط 
  ترتيبها ترتيبا صحيحا. وإعادةتشويش الجملة 
  ّقراءتها ومحاولة من الجملة،بطاقة  اإلشارة إلى / أو حمل كل   

  
ل ( – ثالثا ّ   د)30أخطط وأش

  تدريب املتعّلم على الكتابة مبحاكاة حروف كلمة (مسكة)اهلدف التعّلمي: 
  

  :1 النشاط
  عند الجلوس أثناء الكتابة. يذّكر المعلّم (ة) المتعلمين بقواعد الكتابة الصحيحة: ضبط وضعيّة الجسم

  
 :2 النشاط

 وقراءته. اللوحة على ثم الفضاء في(ع)  الحرف رسم 
 العجين. بواسطة (العين) حرف بتشكيل القيام 
 القلم. مسك طريقة عن مالحظات عدة تقديم مع رسمه المراد للحرف المعلمة شرح 
 المعلمة. طرف من السبورة على النموذج رسم 
 القسم. كراس على النموذج التالميذ رسم ـ  

  


